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Miért is szerepelne az új irodalomtörténetben? Hiszen sohasem rej
tette véka alá a filoszokról és a kritikusokról kialakult lesújtó vélemé
nyét. "A filosz félelmetes emberfajta - írta a Legendák nyomdban nyo
mozva -,legcégéresebb tulajdonsága talán az idegenkedés a
tényektó1... ünnepi kivétel, ha valakinek önálló véleménye van."
Utálta a merev besorolásokat, az irodalomtörténeti művekben szoká
sos "dobozolást", ami azt illeti, joggal. Hiszen őt magát is lehetetlen
egyvalamivel jellemezni. Prózaíró volt, ez biztos. De hogy regényei
vagy emlékiratai a maradandók, nehéz eldönteni. Tudta ezt ő is, ezért
ostorozta az irodalom hármas tagolását (líra,dráma, epika). Úgy gon
dolta, " ... ezzel kioperáltuk irodalmi tudatunkból irodalmunk egy je
lentékeny részét. Föllebbezés nincs, a filoszok hajlíthatatlanok, és az
emlékiratok szerzői az idők végezetéig lábjegyzetekben kényszerül
nek tengődni, vagy nonpareille-jel szedett betoldásokban, harmad
rangú írókat méltató szövegek között." Vagy ott sem ...

Harcias író volt. Védelmezte a magyar nyelvet, elkötelezte magát
az "igen-nem" eszménye, azaz az egyértelmű beszéd mellett. Ki
kelt a legendák ellen, amelyek makacsul tartják magukat az iroda
lomban (is). A húszas-harmincas években az általa nem kedvelt
Szabó Dezsőnek volt legendája, amely abból táplálkozott, hogy Az
elsodort falu, a magyar fajiság ódája, a legjobb pillanatban jelent meg,
s egy ideig segített a megtépázott nemzeti öntudat megőrzésében.
Ebben az író hatalmas sikerű előadásainakis szerepe volt. Kolozs
vári Grandpierre Emilnek abban is igazat kell adnunk, hogy a népi
író csippentett egy s mást Szabó Dezsőtó1. Ám ma már hozzájuk ta
padtak legendák.

Képes Gézától, kedves barátjától tanulta meg, hogy azért nem árt,
ha az írónak van legendája. 6 maga is szorgosan építgette imázsát,
melynek része volt a nÓK körében szerzett népszerűsége. Erről em
lékirataiban többször lelkesen számolt be. Mégis magányosan halt
meg. Az asztalra borulva, élettelenül találtak rá. A legenda szét
foszlott, alig néhányan kísérték utolsó útjára. Ám életművének gaz
dagsága mindenképp méltóvá teszi, hogy megőrizzükemlékét.

Első írói korszakát - mint a csodagyerekek kivételével minden
kiét - a saját hangjának megtalálásáért vívott küzdelme jellemzi.
Voltak gyengébb regényei, például A sárga virágos lány, s nem sokkal
az első próbálkozások után óriási figyelmet keltve, sikert aratva a
Dr. Csibráky szere1mei, megszámlálhatatlan elismerés, méltánylással
körítve. Sikerült jellegzetes, patópálos, gátlásos karaktert teremte
nie. Az olvasók, miközben a főszereplő tehetetlenségén derültek,
észre sem vették, hogy saját esendőségükkel szembesültek.
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A sikernek azonban nagy ára lett: az író egyre modorosabbá vált,
csak iróniája lett igazi nyeresége. Talán ez segítette abban, hogy vál
toztasson szemléletén és előadásmódján. Az volt a feltett szándéka,
hogy szakít a magyar próza hagyományaival, s Mikszáth egy futó
megjegyzése nyomán az emlékezés, az esszé és a regény szintézisét
valósítja meg. Kétrészes művet tervezett, az első tartalmazta volna
elméletének kifejtését, ebből azonban csak néhány érdekes tanul
mányának megfigyelései születtek (kiadója sem akadt), a máso
diknak szánt rész, életének analitikus bemutatása, a korral való
számvetése, a Tegnap elkészült, s egyik legsikeresebb alkotása lett.
"Ízeire szedtem az emlékeimet, feltártam, amennyire láttam, az ösz
szefüggéseket életem alakulása és környezetem életformája között
- ezzel párhuzamosan leszámoltam mindazokkal az aggályokkal
és kétségekkel, amelyek megbénították regényírói képzeletemet,
sőt modernista törekvéseimet is kiéltem, méghozzá az anyag meg
szabta törvényekhez képest, azaz szervesen."

Nemcsak harcias, hanem öntudatos is volt. A Tegnapot úgy érté
kelte: " ... alighanem az első, irodalmi igényre törekvő, formabontó
regény a magyar irodalomban. Lényege szerint minden formabon
tás az időrendnek valamilyen más renddel való helyettesítése, az ős:

a krimi, mely a hulla megtalálásával kezdődik, s a gyilkos leleple
zésével ér véget. Én az időrendet annak a kedvéért dobtam félre,
hogy az egymással összefüggő cselekményeket egymásból, s egy
más mellett írjam le, és ezzel megkönnyítsem az ellenzést."

A Tegnap elemzése után megkérdeztem, nincsenek-e hasonló
módszerrel írt előzményei, amelyekben legfeljebb az idő kezelése
különbözik az övétől. Akkoriban szigorú ellenőrzésemellett a róla
tervezett könyvön dolgoztam. 6 intézte el;.hogy a Magvető szer
zödjék velem, és az elkészült fejezeteket gondosan elolvasta, a mar
gón ceruzajeleket tett, mind elégedetlenebbül szembesült értéki
téleteimmel. Az első hibát akkor követtem el, amikor Illyés Gyula,
Kassák Lajos és kiváltképp Márai Sándor hasonló szándékkal írt
műveire hivatkoztam. Márai Egypolgár vallomásait azóta is a Tegnap
fontos előjátékának tekintjük, s ez talán nem olyan üres filoszkodás,
hiszen Márai az egész harmadik nemzedékre hatást tett, s elsősor

ban épp a polgári életforma bemutatásával. Grandpierre azonban
sosem fogadta el, hogy művénekbármilyen előzménye lett volna,
a polgárinak mondott irodalommal pedig látványosan szembe
szállt, amikor a Nyugat-utód Magyarok főszerkesztőjekénta ki
bontakozó szocialista irodalom mellett tette le e garast, másokkal
egyetemben megásva e kitűnő folyóirat sírját.

(Csak az lehet mentsége, hogy Horváth Mártonék amúgyis halálra
ítélték a kor legszínvonalasabb budapesti és vidéki lapjait, például
az Újholdat, a Választ, s a többieket, minek következtében a Csillag
lett egyeduralkodó, ebben közölhettek azok az írók, akiket nem zár
tak ki az Írószövetségbó1.Kolozsvári Grandpierre Emil mindenesetre
tag maradt, Pilinszky János, WeöresSándor és a többiek viszont nem.)
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Soha nem értettem, hogy aki oly világosan látta és magyarázta el,
hogy a "csonka stíluseszmény" "csonka emberlátást" eredményez,
miképp gondolhatta, hogy a teljesen homályos, kivételezett hely
zetbe hozott szocialista realizmus az emberábrázolás teljességét ered
ményezheti. A kétségeimet tartalmazó részt kihúzta a kéziratból.

"Megvilágosodása" sokkal rövidebb ideig tartott, mint az igazi ha
szonélvezőké, akik hevesen védelmezték a szocialista realizmus fan
tomját. Hamarosan szembesült a rendszer "csodakádereivel", akiket
meglehetősiróniával ábrázolt. Szeghalmi Elemér találó megjegyzése
szerint az 1949 előtti korszak jellegzetességeit feltáró elbeszéléseinek
két jellemzőjea bírálat és a moralitás. Kiábrándulását követőenpró
zájában a leleplezés, az irónia uralkodóvá lett, s ez a szemléletmód jó
néhányesszéjét is jellemezte. Különös vegyüléke keserűségénekés
leleplező indulatának az a jó néhány írása, amelyekben a magyar ok
tatás- és nevelésügy egyoldalúságát, ostobaságait pellengérre állítva,
hatalmas fölháborodást keltett a szakma minisztériumi irányítóinak
körében (akik ma is hajlamosak tekintélyes ballépésekre). Általában
akkor volt elemében, ha valami ostobasággal szembesült, s mert ezek
teljesen átszőtték a közéletet, bőségesen talált témára, amelyeket szel
lemesen, érezhető,de leplezett indulattal kritizált. Szeghalmi joggal
hivatkozott első novelláinak egyikére: A tisztesség keresztjére, amely
ben a vidéki polgári közösség álságos életvitelét leplezte le. Az er
kölcstelenségeket leplezőálszent magatartás bírálata regényeinek és
elbeszéléseinek vezérszólama. S amikor erre a tilalmak miatt keve
sebb lehetőségemaradt, esszékben szakított a legendákkal és a ha
misítatlan valóságra irányította a figyelmet, elhatárolódva a köte
lező egyoldalúságtól, újfent európai szemhatárra tekintve, amely
évekig ködbe veszett. Európaisága abban is megmutatkozott, hogy
szakított a magyar regény kötelezőnekmondott hagyományaival, a
hamis öntudat táplálásával és az öncsalással.

Heves harcot vívott a nyelv - és vele a gondolkodás - tiszta
ságáért. Ebben Kosztolányit követte, s a valóság tiszteletét hangsú
lyozta a látszat, az előítéletek ellenében, és a tények feltárásában az
értelem primátusát az érzelmi egyoldalúságot kárhoztatva. Jól jel
lemezte ezt a törekvését Különös vezér című versében Hernádi
Gyula: "Aki utánam jön, / az csak a szenvedélyben leleményes. / /
Aki utánam jön, / annak nincs az ütéshez keze, / aki utánam jön,
/ az nem ismeri a szót ellene. / / Aki utánam jön, / az mindent tud,
/ s mert mindent tud, / nagyon szomorú és gyáva / itt is ott is meg
áll az utakon / sovány, testszínű ketrecébe zárva."

Már a harmincas években felismerte, hogy a világban nem a ráció,
az értelem uralkodik, hanem a butaság. A nagyemberben Gazsi, az
egyik főszereplő, szinte rátapad az emberekre. Nincs saját ötlete, de
másokét hihetetlen energiával megvalósítja, s fogcsikorgatva küzdi
ki magát a kisszerűségbó1, s lesz nagy ember, a tömegek irányítója,
legalábbis ezzel a látomással végződika könyv - Gazsi elképzelt p0
litikai karrierjének bemutatásával. Beszélni kezd, s szinte hipnotizálja
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önálló ítéletalkotásra képtelen hallgatóit, a kor irodalrnában megle
hetős távolságtartással ábrázolt tömegembereket: "Kezdetben alig né
hányan hallgatják, kezdetben harminc-negyven ember előtt beszél,
de a tömeg nőttön nő, lassan elárasztja a teret, Gazsi szavait hang
szórók továbbítják, megtelnek a szomszédos utcák, vidéken vándor
.útra kelnek az emberek, állnak a hidegben, az esőben vagy a forró
napsütésben és hallgatják. .. Egyszerre fölemeli kezét, kemény, el
lentmondást nem tűrő paranccsal irányt mutat, a tömeg zúgva, höm
pölyögve megindul, s a történelemben új fejezet kezdődik."

1937-ben idézte a regénynek ezt a részét Bálint György a Könyv
piacban, s még hozzátette: ". ..ezzel kezdődiksajnos, napjaink tör
ténelmének számos új fejezete". Ki ne ismert volna rá Gazsiban a
diktátorra, aki fanatizálni tudta a tömegeket, akit valóban milliók
gondoltak messiásnak, kiknek kritikátlan magatartását Márai 1933
ban ábrázolta Messiás a Sportpalastban című, Hitler egyik beszédéről

írt helyszíni beszámolójában, majd az egyszerűnácival folytatott be
szélgetésében. A "nagy emberek" nem tehetségük miatt lesznek a
történelem irányítói; környezetük teszi azzá őket.Az író szinte mind
egyik prózai írásában e környezet alakjait ábrázolta regényben, no
vellában és elbeszéléseiben, meglehetősenkeserűvégkövetkeztetésre
jutva. Az ő emberi színjátékában nem a pénz utáni hajsza az ural
kodó motívum, hanem a hiszékenység és a manipulálhatóság.

Ebben a közegben valóban nem volt időszerű az a történetmon
dás, amely Grandpierre szerint Mikszáth és Gárdonyi regényeit jel
lemezte, s nem adott alkalmat a hősök jellemének alapos kimunká
lására. Vélekedése szerint a valóságos és regénybeli hősök között
szakadék húzódott, világuk összebékíthetetlen volt: "Két Magyaror
szág van, az egyik a regények Magyarországa, a másik a valóságé.
A kettő között szakadék tátong, a kettéhasadt műveltségszakadéka"
(Csonka stfluseszmény - csonka emberldtds). Érdekes, némiképp meg
lepő, hogy a csonkák, azaz a valóságtól elszakadó alkotók közé Mó
riczot is odasorolta, Jókait azonban nem. Az Erdély kapcsán ezt írta
Móricz Zsigmond jellemalkotó módszeréről:"hogy... mit hagyott el
Bethlen Gáborból, s hogy e tobzódón élő testró1 elfelejtette a fejet",
csak az értheti meg, aki ismeri Szegfű jellemzését is a fejedelemről.

Talán csak a filosz megvetett okoskodása, de ezek a sorok inkább a re
gény Báthoryjára érvényesek, mint Bethlenre, s a bírálat nem csök
kenti Móricz regényének, kivált első részének nagyszerűségét.Ko
lozsvári Grandpierre Emil néha fűnyíró módjára vágott rendet a
magyar prózában. Azon persze lehet, és érdemes vitázni, vajon nem
Kemény Zsigmond regényeiben valósult-e meg az az intellektuális
igény, amelyet oly fájón hiányolt a magyar prózából, s nem Jókai té
rítette-e el a fejlődést az érzelem irányába. De Móricz esetében aligha
lehet azt állitani, hogy hiányzott volna emberábrázolásából a valóság
igénye. Némelyik regényében, például a ma is kísértetiesen időszerű

Rokonokban, teljes pőreségében mutatta meg a magyar valóságot, és
az Az Isten háta mögöttből sem hiányoznak a tipikus figurák. A regény
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esszéizálódása valóban végbement, de a Kolozsvári Grandpierre hi
ányolta "bonyolultabb elmélkedések" és a valóság érzelmi átélése in
kább szintézisben valósult meg, például a nagyhatású Iskola a
határonban. Ottlik Géza sosem tagadta meg filozófiai érdeklődését, s
elmélyülten foglalkozott a regényírás mikéntjével, de legnépszerűbb

művében az érzelmeknek is jelentős a szerepe, némelyik alakja föl
tétlen érzelmi reakciókat vált ki az olvasóból, mert ez az író szán
déka, s így váltja ki állásfoglalásunkat.

Talán meglepő, de az író legszebb, legemlékezetesebb írásában az
érzelmek uralkodnak. A Hannatcseppekról méltán írta az író világának
kitűnő elemzésében Szeghalmi Elemér, hogy "a század utolsó har
madának egyik legszebb prózai alkotása". A kisregény anya és fia
kapcsolatának kivételesen bensőséges leírása, amelyben hiába keres
nénk a Grandpierre szemléletére jellemző iróniát, helyét a megértő

szeretet, parányi részvét, együttérzés tölti be. Édesanyjáról ugyan nem
ad elrajzolt, romantikus képet, de annál hitelesebben ábrázolja szen
vedéseiból kiküzdött emberségét. A gyermekeiért élő, önfeláldozó
anya akár világirodalmi sztereotípiának is nevezhető, ábrázolásában
azonban gyakran romantikus túlzásokba tévednek az írók. Grand
pierre bravúrosan egyensúlyoz a szélsőségek között: olyan személyi
séget jelenít meg, aki könnyezve is mosolyog, s az élet lebírhatatlan
szépségét hirdeti. Erről a felemelő és megtartó szeretetról joggal írta
méltatója, hogy "krisztusi eredetű"."Megismertünk egy embert: ma
gunkba zártunk egy arcot, lebilincselő,szép mosolyával, lelki több
letével- amelyet nem lehet elfelejteni többé." Ha csak ezt az egy re
gényt írta volna, akkor is helye volna a magyar irodalom történetében.

Mivel rengeteget írt, és sohasem szűkölködötttémákban, élet
műve egyenetlen. Kevésbé sikerültek azok a művei, amelyekben a
szexualitás az uralkodó, ugyanakkor érdeme, hogy hitelesen ábrá
zolta a hetvenes évek ifjúságát, amely a maga módján és sajátos szó
kincsével lázadt a kor merev álszentsége ellen. Megszaporodtak
visszaemlékezései, bár a tegnap ökonómiája, leleplezésének ke
ménysége mintha némiképp fellazult volna egyik-másikban, korraj
zuk azonban hiteles, s az szinte természetes, hogy színesek, érdeke
sek, olvasmányosak. Ez jellemzi Az utolsó hullámot, a Hullámtöróket és
az Egyházasság előtörténetét: ez utóbbi a regény és az emlékezés sze
renesés szintézise.

Sokszor szerepel a róla írt méltatásokban, hogy elkötelezett urbá
nus író volt. Ez nem egészen igaz. Berkenye utcai lakása sem tette vá
rosivá, hiszen a rendszeresen érkezőhordók tartalmát inkább egy vi
déki nemesúr lelkesedésével fogyasztotta. De meséiból ugyancsak
hiányzik a fennkölt méltóság: Benedek Elek, Gaál Mózes és Az én új
ságom hangvételét követőmeséiben teljes mértékben kiélte humorát,
s ugyanakkor arra is ügyelt, hogy nyelvezete is nevelő hatású legyen.
Ha életművét elfogulatlanul méltatjuk, lehetetlen nem észrevenni,
hogy mindvégig megőrzöttmagában valamit a derűs gyermekség
ból, s talán ez is népszerűsége egyik magyarázata: sok írásában saját
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jobbik énjére ismer figyelmes olvasója. ilyesmire utal az író egyik ön
magyarázó elemzésében: "Együttérzéssel kell figyelni az elbeszélöre,
mert aki vall, nem a partner életbölcsességére kíváncsi, hanern meg
akar könnyebbülni. Így hallgatni: művészet." "Mintha az ezeregy-éj
szaka mesélőjelenne" - írta találóan erró1az adottságáról Vozár Jolán
(Egy e1etrajzi regényr61).

Hozzátartozott egyéniségéhez is, műveiben is megfigyelhető a
szerepjátszás. Nemcsak jeles író, hanem remek képességekkel meg
áldott színész is volt. Nagyon szerette az életet, ajándéknak tekin
tette, amelyet mások számára is vonzónak kell mutatnia. Magát az
élet habzsolójának maszkírozta, holott nem az volt, hanem mér
tékkel élő, szellemes, ironikus társasági ember, abból a fajtából, aki,
ha megszólalt, mindenki tisztelettel elhallgatott, beszélgetőtársai
pontosan tudták, hogy életbölcsességgel gazdagodhatnak. Barátok
és tisztelők vették körül. Legjobb barátainak egyike Képes Géza
volt, vele közösen szidalmazták az irodalom életét, lázongtak a
megkötöttségek és az irodalompolitika tabui ellen. Talán azért ala
kult ki közöttük szoros barátság, mert egymás ellentétei voltak: Ké
pes váratlan dührohamait Grandpierre iróniával ellensúlyozta. Ez
a tulajdonsága egyébként sokkal hatásosabb volt a visszásságok le
leplezésében, mint ha haraggal tette volna szóvá őket. A Barátok,
béklyók nélkülemlékezései is arra vallanak, mennyire népszerűvolt,
mekkora hatást tett környezetére. A Független Magyar Írók Sző

vetsége vezéralakja lett, azzá tette egyebek mellett egyénisége és le
gendás műveltsége.Halála után a szervezet lassan elsorvadt.

Az egyik legnehezebb, szinte megoldhatatlan feladat, megtalálni
pontos helyét a huszadik század magyar prózájában. Törekvései nem
rokonítják nemzedéktársaival, a harmadik nemzedék prózaíróival.
Esszéi is különböznek az övéiktó1, nála az irodalmi kérdések tárgya
lásában mindig jelen van a világnézet is. S a nagy esszéírók (Szerb
Antalék, Bóka Lászlóék) stílusától is különböznek az ő írásai, ame
lyekben a választékosságon, a nyelv szépségén átüt, sőt uralkodó a
megnevezés pontossága és racionalizmusa. Amikor a Barátok, béklyók
ne1kül emlékezéseit olvastam, az volt a meggyőződésem, hogy egyé
niségéró1, írásművészetéröl Csukás István verse árulta el a legtöbbet,
és legjellemzőbbet.jóllehet a költeményben egyetlen szó sem esik róla.
A pontos leírás, a tényekkel való szembesülés, a halpucolás művé
szetének aprólékos leírása hátterében mégis felsejlik a tényeket és a lo
gikát tisztelő író arcmása: "Halat pucoltam, pontyot éskecsegét... / elég
ügyesen, mivel szeretem az ilyesmit, / és nem először csinálom, ha
nem költő / lennék, akkor szakács, bár akkor is / költő-lelkű szakács,
pont így játszadoznék / és képzelegnék, de azért nagyon komolyan,
/ mivel éles kés van a kezemben, s vigyázok, / hogy a belet fel ne
szúrjam, az epehólyagot, / keserűfogat kidobjam, a síkos kopoltyúba
/ dugom az ujjam, persze hogy hasonlít, / pontosan olyan, de ezen
csak egy pillanatig / merengek, leszedem a pontyról a pikkelyt, / a
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kecsegéről a bőrt, konyharuhában / megszárogatom, besózom és
büszkén nézem / őket, mint egy-egy jól sikerült költeményt!"

"Sosem üres az életem - nyilatkozta Pérely Gabriellának (Hogyan
él Ön, kedves Kolozsvári Grandpierre Emil?) -. Nem ismerem az unal
mat, ha pedig deprimált vagyok, emberek közé megyek, barátok, 01
vasók közé. Még ma is elmegyek műsoros író-olvasó találkozóra. Szí
vesen meghallgatom a panaszaikat is, őszinték. Summázva: hogy
élek? Biológiai optimizmussal."

Találó önjellemzés. Emberközpontú író volt, őszinteségre, kriti
kára, józan önszemléletre nevelt. Nem az ő hibája, hogy ezeknek a
tulajdonságoknak manapság nincs keletje.

Cogitó úr. Lelkenek
jelenlegi állapotáról
Egy ideje már
Cogitó úr
a vállán hordja
a lelkét

ez készenléti
állapotot jelent

a lélek vállra
helyezése elég
kényesművelet
aminekheves
sietség nélkül
kellvégbemennie - a háborúból
ismertállapot ez
egy bekerített város
kiürítéséhez hasonló
korábban a lélek
más-más formát öltött
most szikla-súllyal bír
karmait bevájta
Cogitó úr bal vállába
és vár
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