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Még csak a küszöbén ennek a fájdalmas új időszámításnak — mely-
ről még nem tudjuk: milyen értékviták jegyében fog kialakulni — 
úgy illő, hogy elsősorban köszönettel fogadjuk emlékezéseknek és 
vallomásoknak, egymáshoz szóló üzeneteknek és értékelő szavaknak 
itt kezünkbe adott gyűjteményét. Arra hivatott ez elsősorban, hogy 
betöltse a tisztelgés és a búcsúvétel feladatát — s ennek a feladatá-
nak méltóképpen tud eleget tenni. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984.) 

TAMÁS ATTILA 

KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL: 
ERETNEK ESSZÉK 

Grandpierre Emil 1933-ban a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen 
bölcsészdoktori oklevelet szerzett; értekezése Az olasz ismeretelmé-
leti dráma címmel megjelent az egyetem disszertációsorozatának 38., 
Az Erzsébet Tudományegyetem Olasz Intézetének Füzetei 5. száma-
ként, Budapesten, Gerő Sámuel könyvnyomdájából, 77 lap terjede-
lemben. Kolozsvári Grandpierre Emil tehát voltaképpen kollégánk: 
épp annyira irodalomtudós, mint író; szellemi életünkben — gon-
doljunk Sötér Istvánra, Rába Györgyre — nem ismeretlen típus. 
Könyvének címében esszéinek jelzőjét ezért sem érzem egészen helyt-
állónak. Másutt maga is szakadárnak (447) mondja magát, s bár az 
eszmetörténet tanúsága szerint a szakadárból idővel eretnek lesz, 
a két fogalom mégsem azonos teljesen. Vezetékneve hugenotta ősei-
nek emlékét őrzi, és B. Nagy László szellemes minősítése szerint 
Kolozsvári Grandpierre Emil „jellemében is hugenotta" (Kritika, 
1970. 3. 50.). Kétségkívül nagy dolog az öröklés: „a család — mondja 
maga az író — a legirgalmatlanabb, hatod-, heted-, isten tudja, há-
nyadíziglen ható, sorsformáló erő" (499). Gúnyolódó, jobbra-balra 
vagdalkozó természete tehát talán ilyen családi örökség. 

Mégsem tartom irodalmi és egyéb nézeteinek szabatos meghatá-
rozójául a kérkedő eretnek jelzőt. Petőfi utálta Goethét; Gyulai Pál 
nem szerette Jókait; Kosztolányi Adyt; Móricz Aranyt; Füst Milán 
Tolsztojt, Lukács György Juhász Gyulát — s folytathatnám, hiszen 
az irodalom története tele van ilyen esetleges, önkényes, egyszeri 
ítéletekkel. Semmi különös eretnekség nincs tehát abban, ha Kolozs-
vári Grandpierre Emil nem rokonszenvez Mikszáthtal, Gárdonyival, 
Tolnai Lajossal, Szabó Dezsővel, Németh Lászlóval, Karinthy Fri-
gyessel, Markovits Rodionnal, Veres Péterrel s így tovább. Ehhez 
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neki is joga van. Ellenvéleményét, fönntartásait egy-egy részletkér-
désben el is kell fogadnunk, ha kifejti, bizonyítja. A más nézeten 
levőnek gyakran hányja szemére, hogy „nem érvekkel hadakozva" 
állít valamit (101); „a bizonyítás ezúttal is hiányzik" (360); „bizonyí-
tásnak még a kísérletétől is tartózkodik" (400) — ezt azonban az ő 
gyakran csak jelzőkbe tömörített ítéleteiről is elmondhatjuk. „ A 
gyarló képességű Tolnai Lajos" (142); a Szibériai garnizon „ordenáré 
hadifogolyregény" (152); a „cédulanyaló áltudós" (502), a „bot-
csinálta elméletíró" (509) s a hasonlók aligha tekinthetők az érvelés 
elfogadható fajtáinak. Még hajdani eszményképe, a később mértékére 
szállított Szabó Dezső stílusfordulatait is alkalmazza: a magyar pró-
zát attól óvja, „hogy ne gárdonyiasuljon e! menthetetlenül" (505). 

Ez Grandpierre-nek a harmadik esszékötete. Nem tudtam rájönni, 
milyen megfontolásból vett át a Legendák nyomában (1959) és az 
Utazás a valóság körül (1969) című gyűjteményeiből néhány írást 
ide is. így teljes terjedelmében az első esszékötet címadó írását (Le-
gendák nyomában) és a Karinthyról szólót (Széljegyzetek a legna-
gyobb magyar humorista életművére). Minthogy Szalay Károly ko-
rábban éppen ezt támadta leghevesebben, a hamisítás vádját is ellene 
vetve (ItK 1961. 499—501), az újraközlésben kénytelen vagyok az 
írónak azt a makacs szándékát látni, hogy csak azért is kitart nézetei 
mellett. Van azután néhány olyan esszéje, amelyet részben emelt át 
korábbi köteteiből, mint pl. a Sarkadi Imréről vagy a Németh László 
Szörnyetegéről szóló. 

Mostani kötetét öt részre tagolta. A Karinthy-tanulmány egyedül 
alkot egy önálló részt; a könyv végén Pályám emlékezete címmel 
olvashatók önéletrajzi vallomásai és Kabdebó Lóránttal készült be-
szélgetése. A rivalda árnyai című részben színikritikái és drámaelméleti 
nézetei találhatók; ebben sok szellemes és tanulságos megfigyelés és 
nézet keveredik a tőle megszokott egyéni elfogultságokkal. A szű-
kebben irodalmi esszék a Megközelítések cím alatt olvashatók. 

Kolozsvári Grandpierre Emil az íróknak ama fajtájához tartozik, 
akik eszközüknek, a nyelvnek tudatos használói, fejlesztői, művelői, 
mint Arany, Kosztolányi vagy Illyés. Nyelvművelő cikkeiből már 
eddig két kis kötetet bocsátott közre a Magvető Kiadó népszerű 
Gyorsuló idő sorozatában (Négy-öt magyar összehajol, 1976; Herder 
árnyékában, 1979), s e kötetekben is önálló részt szentel Anyanyelvünk 
védelmében címmel. „Kétfrontos harcot" vív: a nyelvi hibák ellen 
éppúgy lövöldözi nyilait, mint a tudós nyelvművelők (Lőrincze L a -
jos, Grétsy László, Derne László, Fábián Pál) ellen. Olykor az az 
érzésünk, hogy ellenük még nagyobb hévvel. Lőrinczéről enyhe gúny-
nyal írja, hogy azért becsüli, mert „nyelvész létére is kitűnően tud 
magyarul" (244), de azután ő kapja a „derűben lubickoló" (234, 
235) jelzőt, s nyelvművelő tevékenységének jellemzéséül a „szédült 
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derűlátás", „féktelen lelkendezés" jut ki. Tagadhatatlan szellemes-
séggel nevezi „fogalmazásgátlónak" a nyelvművelő szakirodalmat 
(242). 

Sokban igazat adok Kolozsvárinak. Amikor következetesen hang-
súlyozza, hogy a népnyelv nemcsak a nyelvújítás korában lehetett 
volna, hanem még ma is kincsesbányája az írónak (166, 269), vagy 
amikor az ellen emel szót, hogy a nyelvi változás kétségtelenül erős 
törvénye ne legyen födőzéke, ürügye a fegyverletételnek (167). Újabb 
nyelvművelő irodalmunk — Bárczi Géza intelmei ellenére — szá-
mos kérdésben engedékenyebb a kelleténél; hamarabb belenyugszik 
a járványként terjedő romlásba. Mintha attól, hogy egy gyárban 
mindenki lop, a lopás elfogadhatóvá válnék. A nyelvi ragály, még ha 
jeles írók esnek is áldozatául, s „példamondatokat" tőlük is idéz-
hetni, nem válik egészséggé. 

Némely részletkérdésben azonban Kolozsvári melléfog. A buz-
gárról már maga volt kénytelen megállapítani, hogy hibáztatása bak-
lövés volt részéről (210). Tovább is ragaszkodik azonban ahhoz, hogy 
a jogi nyelv hibásan használja a kontár szót: „ A jogászok újabban 
önkényesen kontárnak nevezik azt a mestert, aki nem váltott ipar-
igazolványt, azaz bizonyos jogi formaságoknak nem tett eleget, füg-
getlenül attól, hogy jó szakember-e vagy sem." Ezzel szemben Kolozs-
vári szerint: „Kontár magyarul az, aki nem érti, rosszul érti, félig 
érti, tökéletlenül űzi a mesterségét. . ." (211). Épp a napokban jelent 
meg Kertész Manó Szokásmondások (1922) című könyvének új kia-
dása. Ebből kiderül, hogy a kontár a céhélet szava, „és még a 18. szá-
zad elején sem jelentett egyebet, mint a céhszervezeten kívül önállóan 
dolgozó iparost" (116). Továbbá: „a 18. században [. . .] mindinkább 
arra szorítják a céheket, hogy tagjaik felvételénél csak a mesterség-
ben való jártasságra nézzenek, s feltehető, hogy a céhek hanyatlása 
idején már csak az az iparos nem tartozott ebbe a szervezetbe, aki a 
szónak mai értelmében kontár volt" (117). Azaz a jogi nyelv meg-
őrizte a kontár eredeti jelentését, miközben a köznyelvben jelentés-
változás zajlott le. Kolozsvári tehát jobb ügyhöz méltó buzgalom-
mal, de ismét a nyelvi tények nem teljes ismeretében foglalt állást. 
E kötetben is legalább kétszer (190, 211). 

Persze, tévedni emberi dolog. Nem is ez a baj, hanem azt nem 
fogadhatjuk el rokonszenvesnek, ahogyan Kolozsvári a maga igazá-
ért mások álláspontját kigúnyolja, az ellenfeleit személyükben pró-
bálja nevetségessé tenni. Nyelvművelő szándéka így inkább elriaszt, 
semmint maga mellé állítaná olvasóit. 

„Ha holnap kormányrendelet tiltaná meg a probléma és a biztosí-
tani szavak használatát, a háromnegyed ország megkukulna" — írja 
szellemesen, túlozva ugyan, de ez jogos, „költői", stilisztikai túlzás 
(493). Ámde hogy e járvány még a tudatos nyelvszépítőket is meg. 
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rontja, Kolozsvári e kötete is bizonyítja. íme: „Nyilván azt vélte, 
hogy a szakállal megtetézett tehetség elégséges lesz, hogy műveihez 
méltó rangot biztosítson magának" (143). Helyesen: teremtsen, vív-
jon ki, érjen el stb. Kolozsvári is használ divatszavakat (komoly, dúsít, 
formátumú, kötődik stb.), germanizmusokat (dacára, lábjegyzet, elő-
szeretettel stb.). Ő is hézagpótlót ír hiánypótló vagy hézagtöltő he-
lyett (8); a hivatalos nyelv, a jegyzőkönyvi stílus mintájára névelőt-
lenül használja az illetékes szót (99); fölöslegesen kiteszi — szintén 
német mintára — az azt („meghaladja azt" — 307), holott az állít-
mányban nyelvünk sajátsága szerint benne van a tárgy. Hibásan hasz-
nálja a föltételes mondat szórendjét (ha . . is); pongyola a szórendje; 
„A hatvankét fös gimnázium első osztályában . . . " (176); helyesen: 
a gimnázium hatvankét fős első osztályában. Egészen zavaros ez a 
mondata: „Hírhedt sármjának fényképén nyomát sem fedezhetni 
föl" (476). Nyilván így akarta írni: „Fényképén hírhedt sármjá-
nak . . . " Kosztolányi szerint az olvasót a másodperc tizedrészéig sem 
szabad bizonytalanságban tartani. A birtokos személyrag hiánya 
ilyen bizonytalanságokat idéz elő. „Csaknem két esztendő után vett 
tudomást a kritika Jászay Magdá[nak] a kérdéses területen alapvető 
művéről . . . " (9) ,,Fiai[nak] egyik része Katonára magyarosított. . ." 
(476) „Az anarchia Iátványá[nak] és a Rádióban szerzett tapaszta-
latok [nak] együttes hatására az a meggyőződés érlelődött meg ben-
nem . . . " (488). Előfordul, hogy a jelen idejű volna helyett a jövő idejű 
lenne szerepel szövegében (119). Talán nem a szerzőtől, hanem vala-
mely könyvbábától származik az a kétszer is előforduló hiba, hogy a 
névelős könyvcím elé még egy névelőt tesznek ki (az A csillagszemű, 
488; a Az utolsó hullám, 499). A kakecoskodó bizonyára sajtóhiba ku-
kacoskodó helyett (125). 

Mindezt azért sorolom elő, hogy megingassam Kolozsvári túl-
zott magabiztosságát: a nyelv kérdéseiben egyikünk sem ítélkezhet 
elevenek és holtak fölött, hanem mindannyian alá vagyunk vetve a 
„nyelvi tényeknek", s amikor a hibák ellen küzdünk, nem a hozzánk 
hasonló áldozatok ellen küzdünk; s- hogy a magunk hibái ellen épp-
oly éberséggel kell harcolnunk. 

De hadd ne hagyjam szó nélkül Kolozsvári stílusának dicsérendő 
jelenségeit sem. Kétszer, tehát következetesen meri mélyhangú tolda-
lékokkal használni a vegyeshangú modell szót (modellok, 35; mo-
dellja, 452), bizonyítékát adva tudatos törekvésének nyelvünk „el-
sivatagosodása" ellen. Ugyanígy meri ö-ző változatával leírni ezt: 
födözgetik föl (470). Sajnálattal említi, hogy „az indítottam vitát" 
sajátosan magyar, tömör szerkezet kiveszőben van (200). 

Jogos a bírálata a nyelvatlaszról, az új szinonimaszótárról, a 
Nyelvművelő kézikönyv első kötetéről (249, 269), mégha itt is túlzók 
az ítéletei. Téved, ha azt hiszi, hogy a tötö-nyelv ügyében „elhang-
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zott a döntő szó" (7, 192, 232). Bármennyire is helyes Szepesy Gyula 
törekvése e kérdésben, ő is szélsőséget képvisel, s az igazság valahol 
középen van. A „tetszhalott" helyettesítésére Kolozsváritól javasolt 
csudahalott szép ötlet, de megvalósíthatatlan. (Nem találom az Er-
délyi Magyar Szótörténeti Tárban sem.) Megmarad a balladák titok-
zatos szavának. 

Sok szellemes megállapítása van Kolozsvárinak. Szerb Antal „az 
olvasható irodalomtörténet föltalálója" (9); „Az első — és sajnos 
utolsó — európai színvonalú irodalomtörténetet Szerb Antal írta 
meg" (117). „Szerb Antal forradalmasította szellemi életünket" (224). 
„A káder nem vész el, csak helyet változtat" (15). „A mi szellemi éle-
tünk egyik furcsa vonása, hogy a viták közepette a tárgynak egyszer 
csak nyoma vész" (77). „Az úgynevezett formabontásnak, ami való-
jában nem más, mint az időrend felbontása, a krimi a kezdeménye-
zője: a cselekmény gyakran a hullával, de mindenesetre a bűntény-
nyel kezdődik, a bűntényt megelőző körülmények és maga a bűn-
tény a regény végén tisztázódik. E tekintetben a krimi az avantgarde 
irányzatok tetemes részének az őse" (138, 438). „A humor ősi, mond-
hatni időtlen formái, a népmesei humor s az anekdoták humora majd-
nem teljesen hiányzik [Karinthy] műveiből" (363). „Karinthy éles, 
de állhatatlan elme, az ő erőssége nem az összefüggések fölismerésé-
ben van, hanem a váratlan képzettársításokban. Neki mindig más 
jut eszébe, mint az átlagos embernek . . ." (398—399). 

Sajnos azonban a sok jó, szellemes megállapítást lerontják a hamis 
általánosítások, a nagyot mondások. A lexikoncikkek terjedelmének 
megállapításában — úgymond — „tombol az önkény" (50); nálunk 
a különvéleményt „letaglózzák" (7). A kritikusoktól nem kevesebbet 
vár, mint hogy „tanuljanak meg olvasni" (81). A legtöbb irodalom-
tudós „a dolgát ugyan elvégzi, de a feladatát ritkán" (116). Hazánk-
ban szerinte „az anyanyelvi oktatást még a huszadik század utolsó 
negyedében sem szervezték meg" (136). „A mi nyelvünk ugyancsak 
hanyatlik, fokonkint kivetkőzik eredeti mivoltából . . ." (221); „a 
nyelvművelő nem tudja, mit művel" (227). „Nekünk majd minden 
évben kiutalnak egy-egy új nagy írót, aki hol a politikától, hol a köz-
gazdaságtól jön . . . " (305) Mikszáth „cselekmény helyett anekdotákat 
fűz csokorba" (431, 439). Folytathatnám az idézést: a kétségtelenül 
szellemesen megfogalmazott és többnyire bizonyos alappal is bíró 
megállapítások a karikatúraszerű fölnagyítással elveszítik még meg-
levő igazságtartalmukat is. Ha vígjátékban, szatírában olvasnánk, 
hallanánk ezeket, jót derülnénk rajtuk; ám a dramaturgia doktorá-
nak végtére is komolynak hitt ítéletei aligha fogadhatók el. Kolozs-
vári esszéírói működését árulkodóan jellemzi, hogy alig van tanul-
mánya, amelyet valakiért, valami mellett ír (Jókai, Tersánszky a ki-
vétel); akkor fog tollat, ha valami vagy valaki ellen emelhet szót. 
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Rokonszenves, hogy többször is kiáll Szatmári Sándor mellett, és 
Kazohiniá-'ját „a legjobb magyar szatirikus műnek" minősíti (49, 
402), de neki nem szentel — értékítéletének érvekkel való bizonyítá-
sára — önálló esszét, hanem csak egy-két mondatot szán rá, akkor 
is mások (Karinthy, az irodalomtudósok) elleni vádként. 

Gyűjteményes művekben általában gyakori az ismétlődés; Ko-
lozsvári kötetében föltűnően sok. (Pl. a pilács szóról négyszer is szól.) 
Ezeket az önfegyelmű szerkesztés legalább részben kiküszöbölhette 
volna. Akad néhány tárgyi tévedés is, amely viszont egy következő 
kiadásban javítható. Szerb Antal társasága nem Magyar Irodalom-
történeti Társaság volt (113, 114, 116), hanem Magyar Irodalom-
tudományi Társaság. Németh László szobra a róla elnevezett vásár-
helyi városi könyvtár előtt áll; Kossuth-díját nem ennek, hanem a 
vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárának gyarapítására 
adományozta (99). Más a szólam és más a közmondás, s megint más 
a szólás (vagy szállóige)-, Karinthy „megmagyarázom a bizonyít-
ványomat" mondata az utóbbi két műfajba tartozik (407). 

Nunc venio ad fortissimum. Kolozsvári könyvében van szerencsém 
előfordulni. Mindjárt a bevezető utáni első tanulmányban. 1976-ban 
e hasábokon fejtettem ki aggályaimat és nézeteimet a klasszikusok 
kritikai kiadásában fölvetődő ellentmondásról: az időrendnek a kö-
tetek és a ciklusok rendjével való ellentétéről. Vitaindítónak szán-
tam, ám szomorúan állapítottam meg, hogy kartársaim, a textológu-
sok, teljes közönnyel, hallgatással mentek el mellette. A szerkesztő 
odaadta Rába Györgynek és Kolozsvári Grandpierre Emilnek, így 
az enyémmel egyszerre jelentek meg az ő hozzászólásaik. Rába György 
érzékelte a kérdésben rejlő antinómiát, és tárgyias véleményét szak-
szerűen ki is fejtette. Egyetértett velem, hogy a költői, írói fejlődésrajz 
végett nem nélkülözhetjük a kritikai kiadások időrendi anyagközlé-
sét, de a népszerű, „szépirodalmi" kiadásokban szükségesnek tar-
totta „a költői életmű önarcképtudatára" fényt vető, „az érintetlen 
kötetek rendjéből" álló kiadásokat is. Magam is úgy vélem, klasszi-
kusaink kiadásában időről időre megengedhetjük magunknak azt a 
„luxust", hogy kétféleképpen tegyük közkinccsé életművüket: idő-
rendben is és az első kiadások kötetrendjében, pótlólag pedig az 
életükben kötetekből kimaradt verseiket. (Ez is kétféle lehet: a meg-
felelő kötetek közé, időrendben; a kötetek után, a gyűjtemény leg-
végén.) 

Nem így Kolozsvári Grandpierre Emil. Semmivel sem szolgáltam 
rá maró gúnyára, amellyel ország-világ, az irodalomtörténész, iro-
dai omtanár közvélemény előtt nevetségessé igyekezett tenni. Holott 
maga a kérdés fölvetése bizonyította, hogy éppen mert érzem, ta-
pasztalom a kérdésben rejlő belső ellentmondást, ezért kívántam a 
szakmai nyilvánosság előtt megvitatását. 
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Nem idézem itt Kolozsvári „érveit", pedig éppen őellene fordít-
hatnám őket, hiszen ő mutatott teljes érzéketlenséget az időrend tanul-
ságai iránt. Holott nyilvánvaló, hogy mivel az idő az élet legfőbb 
tulajdonsága, ennek reprodukálása, megismétlése van olyan magya-
rázó elv, mint bármely más, amely az írói, költői szándékra s hason-
lókra hivatkozik. Mert hiszen a példáinkban legfőképpen szereplő 
Ady esetében melyik fontosabb, tanulságosabb: a világháború nap-
jaiban keletkezett költeményeinek természetes időrendje-e, avagy 
— amint erre éppen Rába György nyomatékkal mutatott rá, noha 
tanulságáról későbbi érvelésében ő is megfeledkezett — A halottak 
élén című kötet „rendje", amelyet nem Ady, hanem Hatvany Lajos 
„alkotott". Rábát idézem: „a költő makacs ellenállását megtörve" 
(It 1975. 418). 

Igen, persze, népszerű kiadásokban elképzelhető más, tárgyi, te-
matikus stb. rend is. Mint pl. éppen Kolozsvárinak ismertetett tanul-
mánygyűjteményében is. De még itt is okozhat némi zavart az idő-
rend mellőzése. Az olvasó a könyvben előbb értesül arról, hogy fele-
ségét elveszítette (450), s utóbb arról (482), hogy házasságuk több 
mint három évtizede tart. (Magvető Könyvkiadó, 1984.) 
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